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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

Tiink på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfum, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.

Kommunstyrelsens bestämmelser för deltagande på distans
tillämpas på mötet 10/5.
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Ordförande rekommenderar deltagande via Teams.
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Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott 
 
Gäller från den 1 januari 2021. 
 
Allmänt 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2020 § 87 att tillåta ledamöter i 
nämnder att delta på sammanträden från distans under förutsättning att ordförande 
godkänner det. Möjligheten till distansdeltagande under nämndsammanträden 
regleras i kommunallagen 6 kap. 24 §. Vad som i dessa bestämmelser föreskrivs 
för ledamöter gäller motsvarande för ersättare. 
 
Deltagande på distans ska endast betraktas som ett komplement till fysiskt 
deltagande. Regeringen har i kommunallagens förarbeten uttalat att det fortsatt är 
viktigt för beslutsfattarna att träffas fysiskt. Endast om särskilda skäl föreligger 
ska deltagande på distans beviljas. Som särskilt skäl kan vara risk för att sprida 
smitta/smittas, långa avstånd eller funktionshinder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att nämnderna ska besluta om vad som närmare 
ska gälla för deltagande på distans i respektive nämnd, vilket görs i dessa 
bestämmelser för kommunstyrelsen och dess utskott. 
 
 
1 § Formerna för deltagande på distans 
Deltagande på distans ska ske från avskilda rum i stadshuset eller i andra anvisade 
lokaler inom kommunens verksamhet. Ordförande kan särskilda fall godkänna att 
ledamot kan delta från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 
överläggningar.  
 
Deltagande på distans får endast ske om ljud och bildöverföring kan ske i realtid.  
Alla ledamöter ska kunna se varandra på lika villkor. Den som deltar på distans 
ska under hela mötet ha sin webbkamera påslagen. 
 
Om en ledamot förlorar anslutningen till mötet ska mötet ajourneras i väntan på 
att ledamoten/ersättaren är ansluten igen. Om ingen anslutning kan återupprättas 
måste mötet avslutas om ledamoten inte frivilligt väljer att avsluta sitt deltagande.  
 
Vid jäv ska den jävige ledamoten lämna det digitala mötet och därefter vänta på 
att bli åter bli insläppt. 
 
Val- och tillsättningsärenden där slutna omröstningar begärs kan endast 
handläggas om valhemligheten inte kan riskeras att röjas. 
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2 § Ordförandes ansvar  
Ordförande beslutar om deltagande får ske på distans vid varje enskild begäran. 
Ordförande ska i sin prövning beakta om särskilda skäl anses föreligga och om de 
tekniska förutsättningarna är tillräckliga för att garantera en stabil ljud- och 
bildöverföring i realtid. 
 
En begäran om att få delta på distans ska inkomma i god tid innan sammanträdet. 
 
Ordförande ansvarar för att under sammanträdet förvissa sig om att ledamoten kan 
följa överläggningarna och yttra sig. 
 
Ordförande kan bevilja ledamot rätt att närvara på distans som åhörare, och 
därmed utan beslutanderätt, i det fall kommunallagens krav på stabil ljud- och 
bildöverföring i realtid inte kan tillgodoses. 
 
3 § Ledamotens ansvar 
Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av 
distansteknik. 
 
Ledamoten ansvarar för att ingen obehörig kan ta del av bild och ljud hos denne 
exempelvis genom att ledamoten vid distansdeltagande, använder hörlurar med 
mikrofon. 
 
Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 
15 minuter före det börjar för test av teknik. 
 
Ledamoten ansvarar för att tydligt signalera när denne inträder eller lämnar mötet. 
 
4 § Ärenden innehållandes känsliga personuppgifter eller sekretess 
I de fall ärenden behandlas som innehåller sekretesskyddade uppgifter eller 
känsliga personuppgifter ska ledamoten tillåtas delta på distans endast om 
ledamoten befinner sig i ett avskilt rum i stadshuset eller i andra anvisade lokaler 
inom kommunens verksamhet. 
 
Ledamoten ska i dessa ärenden alltid använda hörlurar med mikrofon och i övrigt 
vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att obehöriga tar del av 
överläggningarna. 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 
Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Bestämmelser för deltagande på distans i valnämnden  

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 
ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 
kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 
politiska organens beslutsförhet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-25 (§ 357) att anta bestämmelser för deltagande 
på distans i kommunstyrelsen samt uppmana övriga nämnder att anta egna 
bestämmelser för deltagande på distans.  
 
Kommunstyrelsens bestämmelser bygger dels på gemensamt framtagna rutiner av 
kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare kartläggning av andra 
kommuners liknande bestämmelser. Kommunledningskontoret har även utfört en 
mindre utredning som initialt visar att kommunens nuvarande program för videomöte, 
Microsoft teams, klarar informationssäkerhetskraven.  
 
Valkansliets föreslagna bestämmelser för formerna för nämndens distansmöten är 
desamma som kommunstyrelsens bestämmelser.  
 
 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse, 2021-04-27. 
Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i valnämnden. 
 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar 
 
att anta bestämmelser för deltagande på distans i valnämnden.  
 
 
 
Peter Larsson Annica Åberg 
Kommundirektör Systemförvaltare 
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Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och 

ersättare i valnämnden 

 
Allmänt 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2020 § 87 att tillåta ledamöter i 
nämnder att delta på sammanträden från distans under förutsättning att ordförande 
godkänner det. Möjligheten till distansdeltagande under nämndsammanträden 
regleras i kommunallagen 6 kap. 24 §. Vad som i dessa bestämmelser föreskrivs 
för ledamöter gäller motsvarande för ersättare. 
 
Deltagande på distans ska endast betraktas som ett komplement till fysiskt 
deltagande. Regeringen har i kommunallagens förarbeten uttalat att det fortsatt är 
viktigt för beslutsfattarna att träffas fysiskt. Endast om särskilda skäl föreligger 
ska deltagande på distans beviljas. Som särskilt skäl kan vara risk för att sprida 
smitta/smittas, långa avstånd eller funktionshinder. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att nämnderna ska besluta om vad som närmare 
ska gälla för deltagande på distans i respektive nämnd, vilket görs i dessa 
bestämmelser för valnämnden.  
 
 
1 § Formerna för deltagande på distans 
Deltagande på distans ska ske från avskilda rum i stadshuset eller i andra anvisade 
lokaler inom kommunens verksamhet. Ordförande kan särskilda fall godkänna att 
ledamot kan delta från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 
överläggningar.  
 
Deltagande på distans får endast ske om ljud och bildöverföring kan ske i realtid.  
Alla ledamöter ska kunna se varandra på lika villkor. Den som deltar på distans 
ska under hela mötet ha sin webbkamera påslagen. 
 
Om en ledamot förlorar anslutningen till mötet ska mötet ajourneras i väntan på 
att ledamoten/ersättaren är ansluten igen. Om ingen anslutning kan återupprättas 
måste mötet avslutas om ledamoten inte frivilligt väljer att avsluta sitt deltagande.  
 
Vid jäv ska den jävige ledamoten lämna det digitala mötet och därefter vänta på 
att bli åter bli insläppt. 
 
Val- och tillsättningsärenden där slutna omröstningar begärs kan endast 
handläggas om valhemligheten inte kan riskeras att röjas. 
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2 § Ordförandes ansvar  
Ordförande beslutar om deltagande får ske på distans vid varje enskild begäran. 
Ordförande ska i sin prövning beakta om särskilda skäl anses föreligga och om de 
tekniska förutsättningarna är tillräckliga för att garantera en stabil ljud- och 
bildöverföring i realtid. 
 
En begäran om att få delta på distans ska inkomma i god tid innan sammanträdet. 
 
Ordförande ansvarar för att under sammanträdet förvissa sig om att ledamoten kan 
följa överläggningarna och yttra sig. 
 
Ordförande kan bevilja ledamot rätt att närvara på distans som åhörare, och 
därmed utan beslutanderätt, i det fall kommunallagens krav på stabil ljud- och 
bildöverföring i realtid inte kan tillgodoses. 
 
3 § Ledamotens ansvar 

Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av 
distansteknik. 
 
Ledamoten ansvarar för att ingen obehörig kan ta del av bild och ljud hos denne 
exempelvis genom att ledamoten vid distansdeltagande, använder hörlurar med 
mikrofon. 
 
Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 
15 minuter före det börjar för test av teknik. 
 
Ledamoten ansvarar för att tydligt signalera när denne inträder eller lämnar mötet. 
 
4 § Ärenden innehållandes känsliga personuppgifter eller sekretess 

I de fall ärenden behandlas som innehåller sekretesskyddade uppgifter eller 
känsliga personuppgifter ska ledamoten tillåtas delta på distans endast om 
ledamoten befinner sig i ett avskilt rum i stadshuset eller i andra anvisade lokaler 
inom kommunens verksamhet. 
 
Ledamoten ska i dessa ärenden alltid använda hörlurar med mikrofon och i övrigt 
vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att obehöriga tar del av 
överläggningarna. 
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Handläggare 

Systemförvaltare Annica Åberg 
Telefon 0522-69 60 48 
annica.aberg@uddevalla.se 

 

Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller 
fler än 2000 röstberättigade. Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar 
både fler än 2000 och färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens 
valdistrikt.  
 
Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs omfatta 
fastigheter med följande traktnamn. Den nya indelningen frångår principen med 
församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår i stället ifrån kommunens 
statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), som kommunen är indelad i.  
 
Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 
respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. Nyckelkodsområden 
används för att ta fram statistik och bör därför inte delas. Antal röstberättigade per 
nyckelkodsområde är beräknad efter befolkningsprognosen för år 2023 och omfattar 
personer som är 18 år och äldre.  
 
I samband med förändrad valdistriktsindelning föreslås att församlings- och ortsnamnen 
Uddevalla, Bäve, Herrestad och Ljungskile tas bort från de valdistrikt som börjat på 
dessa namn. Att namnge valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom 
församlingarnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras. 
Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom 
ska kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. Valdistrikten 
sorteras alfabetiskt i de publikationer som Valmyndigheten ger ut, till exempel på 
webben.  
 
Länsstyrelsen fastställer valdistriktsindelning på förslag från kommunfullmäktige och 
namnändringar på förslag från valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valkansliets tjänsteskrivelse 2021-04-22. 
Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun, 2021-04-26. 
Karta över valdistrikt Uddevalla kommun, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Uddevalla centrum, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Herrestad, 2020-05-28.  
Karta över valdistrikt Ljungskile, 2020-05-28.  
Förändring indelning av valdistrikt, 2021-04-22.   
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Valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 och 
senast ändrad 2017-09-09. 

Förslag till beslut  

Valnämnden beslutar, under förutsättning att föreslagna valdistriktsändringar fastställs, 
 
att godkänna namnändringar i enlighet med Valdistriktsförändringar Uddevalla 

kommun, samt   
 
att hemställa hos Länsstyrelsen om fastställandande av namnändringar av valdistrikt i 
Uddevalla kommun enligt föreliggande förslag.   
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att valdistriktsindelning i Uddevalla kommun, fastställd av Länsstyrelsen 1990-11-29 
och senast ändrad 2017-09-09, upphör, 
 
att godkänna indelning av kommunens valdistrikt i enligt med Valdistriktsförändringar 
Uddevalla kommun med tillhörande kartor över valdistrikt i Uddevalla kommun, 
Uddevalla centrum, Herrestad och Ljungskile daterade 2020-05-28, samt   
 
att hemställa hos Länsstyrelsen om ändring av valdistrikt i Uddevalla kommun enligt 
föreliggande förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning av ändringar 

Herrestad 

Områden i de tre distrikten runt Herrestad har flyttats runt mellan distrikten för att få en 
jämnare fördelning av röstberättigande per distrikt. För att inte väljare ska behöva gå 
förbi en befintlig vallokal som man inte längre tillhör, för att ta sig till en ny vallokal, så 
används inte längre Herrestadsskolans matsal som vallokal. Alla distrikten runt 
Herrestad får vallokaler i Norgårdenskolan och Källdalskolan.   

Kurveröd, Fasseröd och Skogslyckan 

Bäve-Fasseröd är ett litet distrikt med drygt 1000 röstberättigade och inga större 
ändringar i befolkningsprognosen. Det är möjligt att slå ihop Bäve-Kurveröd med delar 
från Bäve-Skokgslyckan och delar av Bäve-Fasseröd. För att en sådan sammanslagning 
ska fungera måste vallokalen flyttas till området kring Skogslyckan/Fasseröd. Största 
delen av de röstberättigade i Bäve-Kurveröd bor på Kurveröd och skulle naturligt kunna 
gå till Sandersdalsskolan för att rösta. Det anses däremot inte rimligt att låta personer 
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från Skogslyckan och Fasseröd gå till stadshuset för att rösta. Sandersdalsskolan 
används redan idag som vallokal och det finns inte plats för att ha två distrikt i skolan.  
 
En hopslagning enligt ovan skulle även innebära att distrikten runt Skogslyckan, 
Unneröd, Fasseröd och Huvhult behöver omfördelas. Med tanke på problematiken med 
lämplig vallokal i området är valkansliets förslag att inte gå vidare med en sådan 
sammanslagning. 

Skogslyckan och Unneröd 

Distrikten Bäve-Skogslyckan och Bäve-Unneröd-Ramneröd har tidigare varit tre 
distrikt. På grund av problem med vallokaler i området har det varit svårt att på ett bra 
sätt åter dela distrikten i tre delar. De enda lämpliga lokalerna i området är 
Skogslyckehemmet och Unnerödsskolans matsal, men ingen av lokalerna kan husera två 
distrikt. Västerskolan ligger inom distrikt Bäve-Unneröd-Ramneröd. Matsalen skulle 
kunna fungera som vallokal, men det är svårt att en bra delning runt Västerskolan. 
Väljare skulle i så fall bli tvungna att gå förbi en befintlig vallokal som man inte längre 
tillhör, för att ta sig till en ny vallokal. Av den anledningen är valkansliet förslag att inte 
återgå till den gamla indelningen.  

Norra Uddevalla  

Melodivägen och Visvägen har flyttats över från ett distrikt på Hovhult till ett distrikt på 
Dalaberg vilket innebär att väljare får gå till en lokal på Dalabergs centrum istället för 
till Kvartersgården Trubaduren. Områdena ligger på andra sidan gatan jämfört med 
Dalabergs centrum. Det finns gångtunnel och Dalaberg är områdets centrum där handel, 
vårdcentral, bibliotek, mötesplats och skola ligger. Valkansliet har gjort bedömningen 
att det är ett naturligt gångstråk för boende i området.    
 
Om Melodivägen och Visvägen inte flyttas så behöver andra områden flyttas tillbaka till 
Bäve-Fasseröd. En sådan ändring skulle även innebära att distrikten vid Dalaberg och 
Hovhult blir mindre och det bedöms som ett sämre alternativ på grund av att dessa 
distrikt har ett något lägre valdeltagande än övriga distrikt i kommunen.    
  
Kvartersgården Trubaduren ligger på Melodivägen och har använts som vallokal de 
senaste två valen för distrikt Bäve-Norra Hovhult. Om ovan nämnda förändring skulle 
genomföras skulle det vara olämpligt att fortsätta använda den som vallokal. Valkansliet 
föreslår att Hovhultsskolan användas som vallokal istället.   

Nyckelkodsområde 04010 

Nyckelkodsområde 004010 är ett mycket stort område som omfattar områden som till 
exempel Stadsfjället, Säterbo, Sjöändan, Krokevattnet, Sågebacken, Bulid och Åleslån. 
Totalt beräknas antalet röstberättigade till 89 personer. Området är uppdelat på 
distrikten Herrestad-Kissleberg-Smedseröd, Bäve-Fasseröd, Bäve-Norra Hovhult, Bäve-
Helenedal, Bäve-Hedegärde-Vännerberg, Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Lane-
Ryr.  
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Valkansliet har gjort bedömningen att nuvarande delningen av NYK 004010 bör 
kvarstå. Det rör sig om ett fåtal väljare som inte gör så stor skillnad i distriktens totala 
antal röstberättigade samtidigt som en flytt av området till ett och samma distrikt skulle 
innebära betydligt längre resor för vissa väljare.  

Centrala Uddevalla 

Uddevalla-Österberget-Tureborg har varit ett stort distrikt och enligt 
befolkningsprognosen kommer området att öka ytterligare. Det har varit svårt att hitta 
en lämplig lokal för området då de boende på Tureborg har upplevt att det varit en lång 
väg till vallokalen på I17. Distriktet kommer därför att upphöra och delas i två nya 
distrikt; Österberget och Tureborg-Vadbacken. 
 
Vidare har en omfördelning gjorts mellan valdistrikten i centrala Uddevalla för att få en 
jämnare fördelning av röstberättigade per distrikt.   

Forshälla och Ljungskile 

Forshälla väst har länge varit ett stort distrikt och enligt befolkningsprognosen väntas en 
stor inflyttning till området. Även Resteröd-Forshälla öst är ett stort distrikt. Båda 
distrikten upphör och delas in i tre nya distrikt. 
 
I Ljungskile har omfördelningar mellan valdistrikten gjorts för att inte dela på 
nyckelkodsområden och för att få en jämnare fördelning av röstberättigade per distrikt.  
Använd denna rubrik om ärendet är av enklare karaktär så att kompletterande material 
inte behöver biläggas ärendet. Redogör lite mer utförligt för ärendet. Max så att hela 
tjänsteskrivelsen omfattar 2-3 sidor. Om Ärendebeskrivning är längre, hänvisar du till 
en ev bilaga. Om du har kompletterande dokument som redogör ärendet, tar du bort 
rubriken Ärendebeskrivning i tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
 
Peter Larsson Annica Åberg 
Kommundirektör Systemförvaltare 

Skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland  
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NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

14850701 Bokenäs-Dragsmark 006540

006650

006660

006670

006680

006700

006710

006720

006730

006740

006550

006530

006530

006550

006540

006650

006660

006670

006680

006700

006710

006720

006730

006740

1248

14850902 Högås-Sundsandvik 006410

006421

006422

006423

006430

006440

006510

006520

006530

006550

006510 006410

006421

006422

006423

006430

006440

006520

006530

006550

1288

Förändringskolumner



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850901 Skredsvik-Hogstorp 006200

006210

006300

006310

006320

006330

006340

006350

006500

006510 006200

006210

006300

006310

006320

006330

006340

006350

006500

006510

1276

14851001 Herrestad-Utby-

Lanesund

Utby-Lanesund 006080

006130

006140

006150

006400

006402

006170

006120

006160

006081

006082

006170

006120

006080

006130

006140

006150

006400

006402

006081

006082

006160

1374



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851002 Herrestad-

Kissleberg-

Smedseröd

Kissleberg-Smedseröd 006000

006013

006040

006100

004010

006081

006082

006010

006011

006012

006031

006035

006036

006037

006160

006050

006060

006081

006082

006000

006013

006040

006100

004010

006012

006010

006011

006031

006035

006036

006037

1447

14851003 Herrestad-Källdal-

Misteröd-Sunningen

Källdal-Misteröd-

Sunningen

006020

006030

006031

006035

006036

006037

006051

006061

006070

006071

006072

006110

006010

006011

006012

006082

006170

006050

006060

006120

006010

006011

006012

006031

006035

006036

006037

006082

006020

006030

006051

006061

006070

006071

006072

006110

006050

006060

006120

006170

1639



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851212 Bäve-Kurveröd Kurveröd 002810

002820

002821

002830

002831

002832

002840

002841

002842

002843

002850

002851

002852

002853

006062

002700

002710

002890

002810

002820

002821

002830

002831

002832

002840

002841

002842

002843

002850

002851

002852

002853

006062

002700

002710

002890

1103



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851209 Bäve-Fasseröd Fasseröd 002300

002520

002600

002601

002602

002610

002620

002621

002630

002631

002632

002640

002641

002642

002643

004010

002890

002200

002201

002202

002300

002520

002890

002600

002601

002602

002610

002620

002621

002630

002631

002632

002640

002641

002642

002643

004010

1109



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851202 Bäve-Skogslyckan Skogslyckan 002200

002201

002202

002210

002220

002230

002231

002232

002233

002240

002241

002250

002260

002890

002200

002201

002202

002890

002210

002220

002230

002231

002232

002233

002240

002241

002250

002260

1318



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851201 Bäve-Unneröd-

Ramneröd

Unneröd-Ramneröd 002030

002024

002010

002040

002000

002001

002020

002021

002022

002023

002100

002110

002120

002121

002310

002311

002320

002321

002330

002331

002332

002333

002335

002336

002310

002311

002320

002321

002030

002024

002010

002040

002000

002001

002020

002021

002022

002023

002100

002110

002120

002121

002330

002331

002332

002333

002335

002336

1209



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851210 Bäve-Boxhult-Södra 

Hovhult

Boxhult-Norra 

Unneröd

002400

002410

002411

002412

002420

002421

002430

002440

002521

002500

003000

002300

002310

002311

002320

002321

002521

002500

003000

002400

002410

002411

002412

002420

002421

002430

002440

002310

002311

002320

002321

002300

1355

14851208 Bäve-Norra Hovhult Hovhult 002512

002513

002540

002541

002550

002510

002511

002530

004010

002500

002520

002521

002510

002511

002512

002513

002540

002541

002550

002530

004010

002520

002500

002521

1298



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851207 Bäve-Norra 

Dalaberg

Dalaberg-Norra 

Hovhult

003410

003420

003421

003423

003400

003422

002510

002511

003400

003410

003422

003420

003421

003423

002510

002511

1298

14851211 Bäve-Helenedal Helenedal-Norra 

Uddevalla

003701

003702

003703

003710

003711

003720

003721

003700

003730

003704

004010

003422 003701

003702

003703

003710

003711

003720

003721

003700

003730

003704

004010

003422

1292



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851206 Bäve-Bleket-S 

Dalaberg-Vindfället

Bleket-Södra Dalaberg-

Vindfället

003340

003341

003350

003351

003440

003430

003450

003451

003320

003400

003410

003330

003331

003320 003340

003341

003350

003351

003440

003430

003450

003451

003410

003400

003330

003331

1337



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851204 Bäve-Karlsruhe-

Elseberg

Karlsruhe-Elseberg 003000

003010

003020

003021

003030

003031

003040

003100

003110

003120

003130

003131

003132

003133

003134

003140

003141

003200

003301

003360

003000 003000

003010

003020

003021

003030

003031

003040

003100

003110

003120

003130

003131

003132

003133

003134

003140

003141

003200

003301

003360

003300

1248



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14851205 Bäve-Hedegärde-

Vännerberg

Hedegärde-

Vännerberg

003210

003111

003212

003113

003214

003220

003221

003222

003230

003240

003241

003310

003311

003312

003201

003330

003331

004010

003320 003330

003331

004010

003210

003111

003212

003113

003214

003220

003221

003222

003230

003240

003241

003310

003311

003312

003201

003320

1466



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850101 Uddevalla-Äsperöd-

Ängebacken

Äsperöd-Ängebacken 001500

001501

001510

001520

001521

001523

001530

001540

001541

003510

003520

003530

003540

003550

003870

003620

003600

003610

003800

003840

003810

003820

003830

003570

003560

004120

003580

004160

004130

001522

001140

004010

000615

003500

004140

004160

004130

001140

000615

001500

001501

001510

001520

001521

001523

001530

001540

001541

003510

003520

003530

003540

003550

003870

003620

003600

003610

003800

003840

003810

003820

003830

003570

003560

004120

003580

001522

004010

003500

004140

004100

1207



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850102 Uddevalla-

Stenbacken-

Karlsberg

Stenbacken-Karlsberg 001011

000210

000211

000212

001000

001012

001013

001014

001015

001016

001020

001021

001022

001030

001031

001032

001040

001041

001050

001051

001100

001110

001120

001130

001131

001132

001133

001134

001150

000200

000201

000202

000204

000205

000206

001011

000210

000211

000212

001000

001012

001013

001014

001015

001016

001020

001021

001022

001030

001031

001032

001040

001041

001050

001051

001100

001110

001120

001130

001131

001132

001133

001134

001150

000200

000201

000202

000204

000205

000206

1311



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850103 Uddevalla-

Österberget-

Tureborg

001140

001300

001310

001312

001313

001320

001321

001330

001410

001411

001420

001421

001422

001430

UPPHÖR



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

Österberget 14850103 001140

001300

001310

001311

001312

001313

001320

001321

001330

001203

001210

001211

001200

001201

001202

001140

001300

001310

001311

001312

000131

000320

001321

001330

001203

001210

001211

001200

001201

001202

1320

Tureborg-Vadbacken 14850110 001410

001411

001420

001421

001422

001430

001400

001440

000381

000382

001410

001411

001420

001421

001422

001430

001400

001440

000381

000382

1421



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850109 Uddevalla-

Hönseberget-

Margretegärde

Hönseberget-

Margretegärde

000240

000241

000242

000243

000244

000245

000250

000270

000280

001200

001201

001202

001203

001210

001211

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

000203

000260

000261

000262

000263

000264

001200

001201

001202

001203

001210

001211

000240

000241

000242

000243

000244

000245

000250

000270

000280

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

002003

000260

000261

000262

000263

000264

1449



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850105 Uddevalla-

Håljuteberget

Håljuteberget 000232

000233

000234

000235

000236

000260

000261

000262

000263

000264

000265

000282

000284

000285

000330

000331

000332

000333

000340

000341

000342

000350

000351

000352

000353

000360

000370

000371

000230

000231

000380

000260

000261

000262

000263

000264

000232

000233

000234

000235

000236

000265

000282

000284

000285

000330

000331

000332

000333

000340

000341

000342

000350

000351

000352

000353

000360

000370

000371

000230

000231

000380

1444



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850106 Uddevalla söder Ridhuset-Foklets park 002330

002331

000300

000310

000311

000320

000321

000322

000323

000324

000325

000500

000501

000502

000230

000231 000300

000310

000311

000320

000321

000322

000323

000324

000325

000500

000501

000502

1563



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850108 Uddevalla centrum 

väst

Kampenhof-

Strömstadsvägen

000100

000101

000110

000111

000120

000121

000130

000131

000140

000141

000142

000143

000150

000160

000161

000162

000170

000180

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

002700

002710

000200

000201

000202

000203

000204

000205

000206

000220

000221

000222

000223

000224

000225

000226

000227

000228

002700

002710

000100

000101

000110

000111

000120

000121

000130

000131

000140

000141

000142

000143

000150

000160

000161

000162

000170

000180

1416



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850107 Uddevalla-

Walkesborg-

Bohusgården

Walkesborg-

Bohusgården

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000410

000411

000412

000413

000420

000421

000430

000431

000510

000511

000520

000521

000530

000531

000532

000540

000640 000510

000520

000400

000401

000402

000403

000404

000405

000410

000411

000412

000413

000420

000421

000430

000431

000511

000521

000530

000531

000532

000540

000640

1543



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850104 Uddevalla-Kapelle-

Timanstorpet

Kapelle 000380

000381

000382

000551

000552

000560

000561

000600

000601

000602

000603

000610

000611

000612

000613

000614

000620

000621

000630

001400

001440

001430

000640

000615

000510

000520

000380

000381

000382

001400

001440

001430

000640

000551

000552

000560

000561

000600

000601

000602

000603

000610

000611

000612

000613

000614

000620

000621

000630

000615

000510

000520

1495



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850501 Forshälla väst 004160

005340

005350

005360

005370

005380

005400

005410

UPPHÖR

14850502 Resteröd-Forshälla 

öst

004130

005140

005200

005210

005220

005330

005421

005422

005430

005440

UPPHÖR

Ammenäs-Sund-

Bratteröd

14850501 004160

005400

005380

005370

004160

005400

005380

005370

1451

Dramsvik-Forshälla-

Stenshult

14850502 005350

005360

005410

004130

005430

005350

005360

005410

004130

005430

1259



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

Ulvesund-Resteröd-

Vassbovik

14850503 005340

005140

005422

005421

005220

005210

005200

005440

005330

005340

005140

005422

005421

005220

005210

005200

005440

005330

1363

14850301 Ljungskile-Berg-

Simmersröd

Berg-Simmersröd 005001

005002

005020

005030

005031

005040

005041

005042

005050

005051

005061

005062

005070

005140

005130 005001

005002

005020

005140

005030

005031

005040

005041

005042

005050

005051

005061

005062

005070

005130

1390



Valdistriktsförändringar Uddevalla kommun Dnr: VN 2021/2

2021-04-26

NYK = Nyckelkodsomrode

Kod 

före beslut

Namn före beslut Nytt namn efter 

beslut

Ny kod 

efter beslut

Gränsdragning NYK 

före beslut

NYK 

tillkommer 

NYK utgår Gränsändring NYK 

efter beslut

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut

Förändringskolumner

14850302 Ljungskile-Hälle-

Skafteröd

Hälle-Skafteröd 005000

005021

005022

005023

005024

005130

005120

005020

005001

005002

005130

005120

005000

005021

005022

005023

005024

005020

005001

005002

1224

14850303 Lycjkorna-Grinneröd 005010

005011

005012

005013

005100

005110

005130

005120 005130 005010

005011

005012

005013

005100

005110

005120

1435

14851101 Lane-Ryr 004210

004250

004260

004200

004100

004010

003800

004100 004210

004250

004260

004200

004010

1231
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1 Inledning  
Enligt vallagen 4 kap 17§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.  
 
Eftersom Uddevalla kommun har valdistrikt som omfattar både fler än 2000 och 
färre än 1000 röstberättigade har en översyn gjorts av kommunens valdistrikt. 
Målet med översikten har varit att få en jämnare fördelning mellan distrikten med 
cirka 1200-1500 röstberättigade per distrikt. Utgångspunkten har varit att göra så 
få ändringar som möjligt, då en förändring påverkar alltid flera distrikt.   
 
Valdistrikten har sin grund i kyrkans församlingsgränser och distrikten beskrivs 
omfatta fastigheter med efterföljande traktnamn. Den nya indelningen frångår 
principen med församlingsgränser, fastigheter och traktnamn och utgår istället 
ifrån kommunens statistikområden, så kallade nyckelkodsområden (NYK), på 6-
siffernivå, som kommunen är indelad i.  
 
Med nyckelkodsområdena anses det vara enklare att förstå var gränserna går för 
respektive valdistrikt och lättare att göra framtida förändringar. 
Nyckelkodsområden används också för att ta fram statistik och bör därför inte 
delas. Antal röstberättigade per nyckelkodsområde är beräknad efter 
befolkningsprognosen för år 2023 per nyckelkodsområde och omfattar personer 
som är 18 år och äldre.  

2 Sammanfattning 

2.1 Herrestad 

Områden i de tre distrikten runt Herrestad har flyttats runt mellan distrikten för att 
få en jämnare fördelning av röstberättigande per distrikt. För att inte väljare ska 
behöva gå förbi en befintlig vallokal som man inte längre tillhör, för att ta sig till 
en ny vallokal, så används inte längre Herrestadsskolans matsal som vallokal. Alla 
distrikten runt Herrestad får vallokaler i Norgårdenskolan och Källdalskolan.   

2.2 Kurveröd, Fasseröd och Skogslyckan 

Bäve-Fasseröd är ett litet distrikt med drygt 1000 röstberättigade och inga större 
ändringar i befolkningsprognosen. Det är möjligt att slå ihop Bäve-Kurveröd med 
delar från Bäve-Skokgslyckan och delar av Bäve-Fasseröd. För att en sådan 
sammanslagning ska fungera måste vallokalen flyttas till området kring 
Skogslyckan/Fasseröd. Största delen av de röstberättigade i Bäve-Kurveröd bor på  
Kurveröd och skulle naturligt kunna gå till Sandersdalsskolan för att rösta. Det 
anses däremot inte rimligt att låta personer från Skogslyckan och Fasseröd gå till 
stadshuset för att rösta. Sandersdalsskolan används redan idag som vallokal och 
det finns inte plats för att ha två distrikt i skolan.  
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En hopslagning enligt ovan skulle även innebära att distrikten runt Skogslyckan, 
Unneröd, Fasseröd och Huvhult behöver omfördelas. Med tanke på problematiken 
med lämplig vallokal i området är valkansliets förslag att inte gå vidare med en 
sådan sammanslagning. 

2.3 Skogslyckan och Unneröd 

Distrikten Bäve-Skogslyckan och Bäve-Unneröd-Ramneröd har tidigare varit tre 
distrikt. På grund av problem med vallokaler i området har det varit svårt att på ett 
bra sätt åter dela distrikten i tre delar. De enda lämpliga lokalerna i området är 
Skogslyckehemmet och Unnerödsskolans matsal, men ingen av lokalerna kan 
husera två distrikt. Västerskolan ligger inom distrikt Bäve-Unneröd-Ramneröd. 
Matsalen skulle kunna fungera som vallokal, men det är svårt att en bra delning 
runt Västerskolan. Väljare skulle i så fall bli tvungna att gå förbi en befintlig 
vallokal som man inte längre tillhör, för att ta sig till en ny vallokal. Av den 
anledningen är valkansliet förslag att inte återgå till den gamla indelningen.  

2.4 Norra Uddevalla  

Melodivägen och Visvägen har flyttats över från ett distrikt på Hovhult till ett 
distrikt på Dalaberg vilket innebär att väljare får gå till en lokal på Dalabergs 
centrum istället för till Kvartersgården Trubaduren. Områdena ligger på andra 
sidan gatan jämfört med Dalabergs centrum. Det finns gångtunnel och Dalaberg är 
områdets centrum där handel, vårdcentral, bibliotek, mötesplats och skola ligger. 
Valkansliet har gjort bedömningen att det är ett naturligt gångstråk för boende i 
området.    
 
Om Melodivägen och Visvägen inte flyttas så behöver andra områden flyttas 
tillbaka till Bäve-Fasseröd. En sådan ändring skulle även innebära att distrikten 
vid Dalaberg och Hovhult blir mindre och det bedöms som ett sämre alternativ på 
grund av att dessa distrikt har ett något lägre valdeltagande än övriga distrikt i 
kommunen.    
  
Kvartersgården Trubaduren ligger på Melodivägen och har använts som vallokal 
de senaste två valen för distrikt Bäve-Norra Hovhult. Om ovan nämnda förändring 
skulle genomföras skulle det vara olämpligt att fortsätta använda den som 
vallokal. Valkansliet föreslår att Hovhultsskolan användas som vallokal istället.   

2.5 Nyckelkodsområde 04010 

Nyckelkodsområde 004010 är ett mycket stort område som omfattar områden som 
till exempel Stadsfjället, Säterbo, Sjöändan, Krokevattnet, Sågebacken, Bulid och 
Åleslån. Totalt beräknas antalet röstberättigade till 89 personer. Området är 
uppdelat på distrikten Herrestad-Kissleberg-Smedseröd, Bäve-Fasseröd, Bäve-
Norra Hovhult, Bäve-Helenedal, Bäve-Hedegärde-Vännerberg, Uddevalla-
Äsperöd-Ängebacken och Lane-Ryr.  
 
Valkansliet har gjort bedömningen att nuvarande delningen av NYK 004010 bör 
kvarstå. Det rör sig om ett fåtal väljare som inte gör så stor skillnad i distriktens 
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totala antal röstberättigade samtidigt som en flytt av området till ett och samma 
distrikt skulle innebära betydligt längre resor för vissa väljare.  

2.6 Centrala Uddevalla 

Uddevalla-Österberget-Tureborg har varit ett stort distrikt och enligt 
befolkningsprognosen kommer området att öka ytterligare. Det har varit svårt att 
hitta en lämplig lokal för området då de boende på Tureborg har upplevt att det 
varit en lång väg till vallokalen på I17. Distriktet kommer därför att upphöra och 
delas i två nya distrikt; Österberget och Tureborg-Vadbacken. 
 
Vidare har en omfördelning gjorts mellan valdistrikten i centrala Uddevalla för att 
få en jämnare fördelning av röstberättigade per distrikt.   

2.7 Forshälla och Ljungskile 

Forshälla väst har länge varit ett stort distrikt och enligt befolkningsprognosen 
väntas en stor inflyttning till området. Även Resteröd-Forshälla öst är ett stort 
distrikt. Båda distrikten upphör och delas in i tre nya distrikt. 
 
I Ljungskile har omfördelningar mellan valdistrikten gjorts för att inte dela på 
nyckelkodsområden och för att få en jämnare fördelning av röstberättigade per 
distrikt.  

3 Förändringar per valdistrikt 

3.1 Bokenäs-Dragsmark 14850701 

Gränsen till valdistrikt Högås-Sundsandvik justeras så den följer gränserna för 
nyckelkodsområdena. Det innebär att några fastigheter runt Ris (NYK 006550) 
och Norra Klev (NYK 006530) flyttas från Bokenäs-Dragsmark till Högås-
Sundsandvik och väljare får åka till en vallokal i Jaktstugan Rotviksbro istället för 
Bokenäs bygdegård. 
 
Inget nytt namn föreslås. 
Förslag på vallokal: Bokenäs Bygdegård. 
Antal röstberättigade: 1248 

3.2 Högås-Sundsandvik 14850902 

Gränsen till valdistrikt Högås-Sundsandvik justeras så den följer gränserna för 
nyckelkodsområdena. Det innebär att några fastigheter runt Ris (NYK 006550) 
och Norra Klev (NYK 006530) till Högås-Sundsandvik och väljare får åka till en 
vallokal i Jaktstugan Rotviksbro istället för Bokenäs bygdegård. 
 

NYK 006510 var delat mellan Högås-Sundsandvik och Skredsvik-Hogstorp. Hela 
området flyttas till Skredsvik-Hogstorp. Boende på fastigheter kring Kamperöd, 
Skälebacken, Backa kulle och Kärrs kulle får rösta i vallokal på Hogstorps skola 
istället för i Jaktstugan Rotviksbro.  
 
Inget nytt namn föreslås.  
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Förslag på vallokal: Jaktstugan Rotviksbro. 
Antal röstberättigade: 1288 

3.3 Skredsvik-Hogstorp 14850901 

NYK 006510 var delat mellan Högås-Sundsandvik och Skredsvik-Hogstorp. Hela 
området flyttas till Skredsvik-Hogstorp. Boende på fastigheter kring Kamperöd, 
Skälebacken, Backa kulle och Kärrs kulle får rösta i vallokal på Hogstorps skola 
istället för i Jaktstugan Rotviksbro. 
 
Inget nytt namn föreslås. 
Förslag på vallokal: Hogstorps skola. 
Antal röstberättigade: 1276 

3.4 Herrestad-Utby-Lanesund 14851001 

NYK 006160 var delat mellan Herrestad-Utby-Lanesund och Herrestad-
Kissleberg-Smedseröd. Hela området flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund. Några 
fastigheter kring Röane och Smärtungen blir berörda.  
 
En liten del av NYK 006081 (östra Torp) tillhörde förut Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
NYK 006082 (Torp-rondellerna) var uppdelad på alla tre Herrestads-distrikten 
men flyttas i sin helhet över till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
Områden runt Sörgården och Västergården (NYK 006170) har tillhört Herrestad-
Utby-Lanesund men flyttas över till Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen för att 
följa gränserna för nyckelkodsområdena.  
 
En del av NYK 006120 tillhörde Herrestad-Utby-Lanesund, men flyttas till 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Några fastigheter i området Flykärr och 
Flökärrsvägen blir berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Utby-Lanesund 
Förslag på vallokal: Källdalsskolan/Norgårdenskolan. 
Antal röstberättigade:1374 

3.5 Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 14851002 

NYK 006160 var delat mellan Herrestad-Utby-Lanesund och Herrestad-
Kissleberg-Smedseröd. Hela området flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund. Några 
fastigheter kring Röane och Smärtungen blir berörda.    
 
NYK 006010, 006011, 006012, 006031, 006035, 006036 och 006037 flyttas från 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen till Herrestad-Kissleberg-Smedseröd. 
Berörda områden är vårdcentralen, Norgårdenskolan, industrier och företag längs 
med Norgårdsvägen, samt bostadsområden kring Lingatan, Loftvägen och 
Stugvägen. Anledningen är att Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen var ett stort 
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distrikt som behövde minskas samtidigt som Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 
behövde bli större. 
 
En liten del av NYK 006050 och 006060 har tillhört Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. För att följa gränserna för nyckelkodsområdena flyttas hela områdena 
över till Herreastad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Inga väljare blir berörda.   
 
En liten del av NYK 006081 (östra Torp) tillhörde förut Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
NYK 006082 (Torp-rondellerna) var uppdelad på alla tre Herrestads-distrikt men 
flyttas i sin helhet över till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
Förslag på nytt namn: Kissleberg-Smedseröd. 
Förslag på vallokal: Källdalsskolan/Norgårdenskolan. 
Antal röstberättigade:1447 

3.6 Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen 14851003 

NYK 006010, 006011, 006012, 006031, 006035, 006036 och 006037 flyttas från 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen till Herrestad-Kissleberg-Smedseröd. 
Berörda områden är vårdcentralen, Norgårdenskolan, industrier och företag längs 
med Norgårdsvägen, samt bostadsområden kring Lingatan, Loftvägen och 
Stugvägen. Anledningen är att Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen var ett stort 
distrikt som behövde minskas samtidigt som Herrestad-Kissleberg-Smedseröd 
behövde bli större.  
 
En liten del av NYK 006050 och 006060 har tillhört Herrestad-Kissleberg-
Smedseröd. För att följa gränserna för nyckelkodsområdena flyttas hela områdena 
över till Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Inga väljare blir berörda.   
 
Områden runt Sörgården och Västergården (NYK 006170) har tillhört Herrestad-
Utby-Lanesund men flyttas över till Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen för att 
följa gränserna för nyckelkodsområdena.  
 
NYK 006082 (Torp-rondellerna) var uppdelad på alla tre Herrestads-distrikten 
men flyttas i sin helhet över till Herrestad-Utby-Lanesund.  
 
En del av NYK 006120 tillhörde Herrestad-Utby-Lanesund, men flyttas till 
Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen. Några fastigheter i området Flykärr och 
Flökärrsvägen blir berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Källdal-Misteröd-Sunningen. 
Förslag på vallokal: Källdalsskolan/Norgårdenskolan. 
Antal röstberättigade: 1639 
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3.7  Bäve-Kurveröd 14851212 

Områden runt Sörvik och gamla varvsområdet (NYK 002700 och 002710) flyttas 
från Uddevalla centrum väst till Bäve-Kurveröd. Delar av 002710, med flest 
bostadshus, har alltid tillhört Bäve-Kurveröd.  
 
Hela NYK 002890 flyttas till Bäve-Kurveröd. Delar av NYK 002890 tillhörde 
tidigare även Bäve-Fasseröd och Bäve-Skogslyckan. Aktuella områden är runt 
Bulid, Kasen, Sanders Dalar och Brattåsmotet. Inga väljare bör bli berörda. 
Ändringen görs för att inte dela nyckelkodsområdet.  
 
Förslag på nytt namn: Kurveröd 
Förslag på vallokal: Stadshuset 
Antal röstberättigade:1103 

3.8  Bäve-Fasseröd 14851209 

Monsunvägen, Nordanvindsvägen, Tyfonvägen och Nordostpassagen (NYK 
002200, 002201 och 002202) flyttas från Bäve-Skogslyckan till Bäve-Fasseröd. 
Väljare får gå till vallokal på Sandersdalsskolan istället för Skogslyckehemmet.  
 
Diamantvägen, Safirvägen, Smaragdvägen, Opalvägen och Turkosvägen (NYK 
002300) flyttas från Bäve-Fasseröd till Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket 
medför att väljarna får gå till vallokal på Ramnerödsskolan istället för 
Sandersdalsskolan.  
 
Menuettvägen, Solovägen, Duettvägen, Polonäsvägen och Fransängsvägen (NYK 
002520) flyttas till Bäve-Norra Hovhult, vilket innebär att väljare får gå till 
vallokal på Hovhultsskolan istället för som tidigare på Sandersdalsskolan. 
 
Den del av NYK 002890 som tillhörde Bäve-Fasseröd flyttas till Bäve-Kurveröd. 
Aktuella områden är runt Bulid, Kasen och Sanders Dalar. Inga väljare bör vara 
berörda. Ändringen görs för att inte dela nyckelkodsområdet.  
 
Förslag på nytt namn: Fasseröd 
Förslag på vallokal: Sandersdalsskolan  
Antal röstberättigade:1109 

3.9 Bäve-Skogslyckan 14851202 

Monsunvägen, Nordanvindsvägen, Tyfonvägen och Nordostpassagen (NYK 
002200, 002201 och 002202) flyttas från Bäve-Skogslyckan till Bäve-Fasseröd. 
Väljare får gå till vallokal på Sandersdalsskolan istället för på Skogslyckehemmet. 
Anledningen är att distriktet Bäve-Skogslyckan behöver bli mindre.  
 
Den del av NYK 002890 som tillhörde Bäve-Skogslyckan flyttas till Bäve-
Kurveröd. Aktuellt område är runt Brattåsmotet. Inga väljare bör vara berörda. 
Ändringen görs för att inte dela nyckelkodsområdet.  
 
Förslag på nytt namn: Skogslyckan 
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Förslag på vallokal: Skogslyckehemmet 
Antal röstberättigade:1318 

3.10 Bäve-Unneröd-Ramneröd 14851201 

Ögårdsvägen och Östanvindsvägen, kvarteren Graniten, Glimmern, Gnejsen, 
Fältspaten och Marmorn, (NYK 002310, 002311, 002320, 002321) flyttas till 
Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Ramnerödsskolan istället för Unnerödsskolan. Anledningen är att Bäve-Unneröd-
Ramneröd var ett stort distrikt som behövde minskas betydligt. 
 
Förslag på nytt namn: Unneröd-Ramneröd 
Förslag på vallokal: Unnerödsskolan /Västerskolan 
Antal röstberättigade: 1209 

3.11 Bäve-Boxhult-Södra Hovhult 14851210 

Ögårdsvägen och Östanvindsvägen, kvarteren Graniten, Glimmern, Gnejsen, 
Fältspaten och Marmorn, (NYK 002310, 002311, 002320, 002321) flyttas till 
Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Ramnerödsskolan istället för Unnerödsskolan.  
 
Kvartettvägen, Sextettvägen, Kvintettvägen, Oktettvägen samt Motettvägen 
(NYK 002500 och 002521) flyttas till Bäve-Norra Hovhult, vilket innebär att 
väljare får gå till vallokal på Hovhultskolan istället för Kvartersgården 
Trubaduren. Omflyttningen görs för att få plats med de överflyttade områdena 
från Bäve-Unneröd-Ramneröd.  
 
Diamantvägen, Safirvägen, Smaragdvägen, Opalvägen och Turkosvägen (NYK 
002300) flyttas till Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, vilket medför att väljarna får gå 
till vallokal på Ramnerödsskolan istället för Sandersdalsskolan.  
 
Förslag på nytt namn: Boxhult-Norra Unneröd 
Förslag på vallokal: Ramnerödskolan 
Antal röstberättigade: 1355 

3.12 Bäve-Norra Hovhult 14851208 

Menuettvägen, Solovägen, Duettvägen, Polonäsvägen och Fransängsvägen (NYK 
002520) flyttas till Bäve-Norra Hovhult från Bäve-Fasseröd, vilket innebär att 
väljare får gå till vallokal på Hovhultsskolan istället för Sandersdalsskolan.  
 
Kvartettvägen, Sextettvägen, Kvintettvägen, Oktettvägen samt Motettvägen 
(NYK 002500 och 002521) flyttas till Bäve-Norra Hovhult, vilket innebär att 
väljare får gå till vallokal på Hovhultskolan istället för Kvartersgården 
Trubaduren. 
 
Melodivägen och Visvägen (NYK 002510 och 002511) flyttas från Bäve-Norra 
Hovhult till Bäve-Norra Dalaberg, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Dalabergs centrum istället för Kvartersgården Trubaduren.    
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Förslag på nytt namn: Hovhult 
Förslag på vallokal: Hovhultsskolan 
Antal röstberättigade:1298 

3.13 Bäve-Norra Dalaberg 14851207 

Melodivägen och Visvägen (NYK 002510 och 002511) flyttas till Bäve-Norra 
Dalaberg, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på Dalabergs centrum 
istället för Kvartersgården Trubaduren.  
 
Områden kring Carl Roséns gränd, Dalabergsskolan, Myråsvägen och 
Hyggestråket (NYK 003400, 003410 och 003422) flyttas från Bäve-Norra 
Dalaberg till Bäve-Bleket-S Dalaberg och till Bäve-Helendal. Alla tre distrikt har 
vallokal på Dalaberg centrum. Förändringen borde inte innebära någon skillnad 
för väljarna, men gör att distrikten blir mer jämnstora.   
 
Förslag på nytt namn: Dalaberg-Norra Hovhult  
Förslag på vallokal: Mötesplats Dalaberg/Dalabergs fritidsgård/Dalabergsskolan 
Antal röstberättigade:1298 

3.14 Bäve-Helenedal 14851211 

Området kring Hyggestråket (NYK 003422) flyttas till Bäve-Helendal från Bäve-
Norra Dalaberg, vilket inte medför någon förändring för väljarna då båda 
distrikten har vallokal på Dalabergs centrum. Bäve-Helenedal var ett litet distrikt 
som behövde utökas.  
 
Förslag på nytt namn: Helendal-Norra Uddevalla  
Förslag på vallokal: Mötesplats Dalaberg/Dalabergs fritidsgård/Dalabergsskolan 
Antal röstberättigade: 1292 

3.15 Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället 14851206  

Områden kring Carl Roséns gränd, Dalabergsskolan och Myråsvägen (NYK 
003400 och 003410) flyttas till Bäve-Bleket-S Dalaberg från Bäve-Norra 
Dalaberg. Båda distrikten har vallokal på Dalaberg centrum. Förändringen innebär 
ingen skillnad för väljarna men distrikten blir mer jämnstora.     
 
Hela NYK 003330 och 003331 flyttas till Bäve-Bleket S Dalaberg. Del av 
nyckelkodsområdena har tidigare tillhört Bäve-Hedegärde-Vännerberg. De 
boende som blir berörda bor på del av Vesslevägen (fastigheten Illern). Ändringen 
innebär att väljare får rösta i vallokal på Dalabergs centrum istället för 
Norrskolan. Förändringen ger en jämnare fördelning av antal röstberättigade per 
distrikt. Bäve-Bleket-S Dalaberg var ett litet distrikt som behövde bli större och 
dessutom delas inte nyckelkodsområdet.  
 
För att inte dela på nyckelkodsområden så flyttas den del av NYK 003320 som 
tillhörde Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället över till Bäve-Hedegärde-
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Vännerberg. Boende på Sandsoppsvägen blir berörda och får gå till en vallokal på 
Norrskolan istället för Dalabergs centrum.  
 
Förslag på nytt namn: Bleket-Södra Dalaberg-Vindfället 
Förslag på vallokal: Mötesplats Dalaberg/Dalabergs fritidsgård/Dalabergsskolan 
Antal röstberättigade:1337 

3.16 Bäve-Karlsruhe-Elseberg 14851204 

Gränsen justeras för att följa nyckelkodsområdenas gränser. En liten del av NYK 
003000 (grönområdet nedanför Banjovägen) har tillhört Bäve-Boxhult-Södra 
Hovhult, men hela området flyttas till Bäve-Karlsruhe-Elseberg.  
 
Förslag på nytt namn: Karlsruhe-Elseberg 
Förslag på vallokal: Ramnerödsskolan 
Antal röstberättigade:1248 

3.17 Bäve-Hedegärde-Vännerberg 14851205 

Hela NYK 003330 och 003331 flyttas till Bäve-Bleket-S Dalaberg. Del av 
nyckelkodsområdena har tidigare tillhört Bäve-Hedegärde-Vännerberg. De 
boende som blir berörda bor på del av Vesslevägen (fastigheten Illern). Ändringen 
innebär att väljare får rösta i vallokal på Dalabergs centrum istället för 
Norrskolan. Förändringen ger en jämnare fördelning av antal röstberättigade per 
distrikt. Bäve-Bleket-södra Dalaberg var ett litet distrikt som behövde bli större 
och dessutom delas inte nyckelkodsområdet.  
 
För att inte dela på nyckelkodsområden så flyttas den del av NYK 003320 som 
tillhörde Bäve-Bleket-S Dalaberg-Vindfället över till Bäve-Hedegärde-
Vännerberg. Boende på Sandsoppsvägen blir berörda och får gå till en vallokal på 
Norrskolan istället för Dalabergs centrum.  
 
Den del av NYK 004010 som tillhörde Bäve-Hedegärde-Vännerberg flyttas över 
till Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. 
 
Förslag på nytt namn: Hedegärde-Vännerberg 
Förslag på vallokal: Norrskolan 
Antal röstberättigade:1466 

3.18 Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken 14850101 

NYK 003800 är delad mellan Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Lane-Ryr.  
Valkansliet föreslår att delningen kvarstår för att undvika onödigt långa resor för 
väljare.  
 
NYK 004140 är delad mellan Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Uddevalla-
Kapelle-Timanstorpet. En liten del av området mellan Sigelhults kyrkogård och 
Nybygget har tillhört Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Hela området flyttas till 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. Några få väljare blir berörda och får rösta i 
vallokal på Äsperödsskolan istället för Sommarhemsskolan. 
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NYK 004130 är stort nyckelkodsområde där norra delen av området har tillhört 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och den södra delen har tillhört Resteröd-
Forshälla öst. Hela området flyttas till det nya föreslagna distriktet Dramsvik-
Forshälla-Stenshult, vilket innebär att väljare får gå till vallokal i Forshällaskolan 
istället för Äsperödsskolan. Berörda områden är Ugglehult, Råsseröd, 
Listaskogen, Fagerhult och Moarna.  
 
En liten del av NYK 004160 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Forshälla väst. Hela området flyttas till det nya 
föreslagna distriktet Ammenäs-Sund-Bratteröd, vilket innebär att väljare får gå till 
vallokal i Forshälla bygdegård istället för Äsperödsskolan. Berörda områden är 
Stora Bratteröd, Brattås Stom, Solhagen och Sammelshagen.  
 
En liten del av NYK 001140 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Uddevalla-Österberget-Tureborg. Hela området flyttas 
till det nya föreslagna distriktet Österberget, vilket innebär att väljare får gå till 
vallokal på I17-området istället för Äsperödsskolan. Berörda områden är Fossums 
kvarn, regementsmuséet, Äsperödsbergen och Synneröd.   
 
Liten del av NYK 003500 (någon fastighet på Hoforsvägen) har tillhört 
Uddevalla-Österberget-Tureborg men flyttas i sin helhet till Uddevalla-Äsperöd-
Ängebacken för att inte dela på ett nyckelkodsområde. Vallokalen ändras från I17 
till Äsperödsskolan.  
 
Två mindre delar av NYK 004100 har tillhört Lane-Ryr, resterande del tillhör 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. Nyckelkodsområdet flyttas i sin helhet till 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken, för att inte dela på ett nyckelkodsområde. 
Berörda delar är Ringberget, Skogen och Korpås. Vallokalen ändras från 
Lanegården till Äsperödsskolan.  
 
Förslag på nytt namn: Äsperöd-Ängebacken 
Förslag på vallokal: Äsperödsskolan 
Antal röstberättigade:1207 

3.19 Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg 14850102 

Finjustering av gränser längs med nyckelkodsområdena.  
 
Delar av centrala Uddevalla som tidigare tillhört distriktet Uddevalla centrum väst 
flyttas över till Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg, vilket innebär att väljare får gå 
till vallokal på Östraboskolan istället för Strömstadsvägen. Det berör del av Norra 
Drottninggatan, Norrtullsgatan, Bartilsgatan och Lagerbergsgatan (NYK 000200, 
000201, 000202, 000204, 000205, 00206). Anledningen är att Uddevalla centrum 
väst var ett stort distrikt som behövde bli mindre medan Uddevalla-Stenbacken-
Karlsberg behövde bli ett större distrikt.  
 
Förslag på nytt namn: Stenbacken-Karlsberg 



  14 (20) 

 

Förslag på vallokal: Östraboskolan 
Antal röstberättigade:1311 

3.20 Uddevalla-Österberget-Tureborg 14850103 – upphör  

Distriktet Uddevalla-Österberget-Tureborg har varit ett stort distrikt och enligt 
befolkningsprognosen kommer området att öka ytterligare. Det har varit svårt att 
hitta en lämplig lokal för distriktet då boende på Tureborg har upplevt att det varit 
långt till vallokalen på I17. Distriktet upphör och delas i två nya distrikt; 
Österberget och Tureborg-Vadbacken. 

3.21 Österberget 

Innefattar de norra nyckelkodsområdena från distriktet Uddevalla-Österberget-
Tureborg (NYK 001300, 001310, 001311, 001312, 001313, 001320, 001321, 
001330), det vill säga områden runt Fossumbergsvägen, I17-området, 
Sigelhultsvägen, Ådalsgatan, Helgonabacken.  
 
Till Österberget flyttas även några områden som tillhört Uddevalla-Hönseberget-
Margretegärde, områden runt Kämpegatan, Herrestadsgatan och Samnerödsvägen 
(NYK 001200, 001201, 001202, 001203, 001210, 001211). Väljarna får gå till 
vallokal på I17-området istället för Högskolecentrum Bohuslän.   
 
En liten del av NYK 001140 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Uddevalla-Österberget-Tureborg. Hela området flyttas 
till Österberget, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på I17-området istället 
för Äsperödsskolan. Berörda områden är Fossums kvarn, regementsmuséet, 
Äsperödsbergen och Synneröd.   
 
Förslag på namn: Österberget 
Förslag på vallokal: Vuxenutbildningen Kanslibacken I17 
Antal röstberättigade:1320 

3.22 Tureborg-Vadbacken  

Innefattar de södra nyckelkodsområdena från distriktet Uddevalla-Österberget-
Tureborg (NYK 001410, 001411, 001420, 001422, 001430), det vill säga del av 
Hagarnevägen, Tureborgsvägen och Klippgatan. Väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för I17.   
 
Till distriktet tillförs även områden som tidigare tillhört Uddevalla-Kapelle-
Timanstorpet (NYK 001400, 001440, 000381 och 000382), Hagarnevägen, 
Dykarevägen, Harrstigen, Timansvägen, Vadbacken, koloniområdet och 
Älvkullevägen. Väljarna får gå till vallokal på Agnebergsskolan/Högskolecentrum 
istället för Sommarhemsskolan.  
 
Förslag på namn: Tureborg-Vadbacken 
Förslag på vallokal: Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän 
Antal röstberättigade:1421 
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3.23 Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde 14850109 

Områden som tidigare tillhört Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde flyttas till 
det nya föreslagna distriktet Österberget. Det är områden runt Kämpegatan, 
Herrestadsgatan och Samnerödsvägen (NYK 001200, 001201, 001202, 001203, 
001210, 001211). Väljarna får gå till vallokal på I17-området istället för 
Högskolecentrum Bohuslän.   
 
Områden längs med Västerlånggatan från Lagerbergsgatan ner till Norra 
Hamngatan, via Kilbäcksgatan, Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan till 
Trädgårdsgatan (NYK 000203, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 
000225, 000226, 000227, 000228) flyttas till Uddevalla-Hönseberget-
Margretegärde från Uddevalla centrum väst. Väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskola/Högskolecentrum Bohuslän istället för Strömstadsvägen. 
 
Områden runt Kungstorget, Kyrkogatan, Stora Nygatan, Garvaregatan, 
Kvarbergsgatan, del av Östergatan, Agnebergsgatan, del av Kungsgatan (NYK 
000260, 000261, 000262, 000263, 000264) flyttas från Uddevalla-Håljuteberget 
till Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde. Distrikten har haft vallokal i samma 
byggnad, så det blir ingen skillnad för väljarna.  
 
Förslag på nytt namn: Hönseberget-Margretegärde 
Förslag på vallokal: Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän 
Antal röstberättigade:1449 

3.24 Uddevalla-Håljuteberget 14850105 

Områden runt Kungstorget, Kyrkogatan, Stora Nygatan, Garvaregatan, 
Kvarbergsgatan, del av Östergatan, Agnebergsgatan, del av Kungsgatan (NYK 
000260, 000261, 000262, 000263, 000264) flyttas från Uddevalla-Håljuteberget 
till Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde. Distrikten har haft vallokal i samma 
byggnad, så det blir ingen skillnad för väljarna.  
 
Områden runt del av Göteborgsvägen, Södra Hamngatan, Södergatan och 
Asplundsgatan (NYK 000230, 000231) flyttas från Uddevalla söder till 
Uddevalla-Håljuteberget, vilket betyder att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Ryttaren.  
 
Del av Sörkällegatan (NYK 000380) flyttas från Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 
till Uddevalla-Håljuteberget, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Sommarhemsskolan.  
 
Förslag på nytt namn: Håljuteberget 
Förslag på vallokal: Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän 
Antal röstberättigade:1444 

3.25 Uddevalla söder 14850106 

Områden runt del av Göteborgsvägen, Södra Hamngatan, Södergatan och 
Asplundsgatan (NYK 000230, 000231) flyttas från Uddevalla söder till 



  16 (20) 

 

Uddevalla-Håljuteberget, vilket betyder att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Ryttaren. Anledningen 
är att Uddevalla söder var ett stort distrikt som behövde bli mindre.  
 
Förslag på nytt namn: Ridhuset-Folkets Park.  
Förslag på vallokal: Ryttaren 
Antal röstberättigade:1563 

3.26 Uddevalla centrum väst 14850108 

Uddevalla centrum väst var ett stort distrikt och har därför blivit av med en del 
områden.  
 
Områden längs med Västerlånggatan från Lagerbergsgatan ner till Norra 
Hamngatan, via Kilbäcksgatan, Kungsgatan och Kålgårdsbergsgatan till 
Trädgårdsgatan (NYK 000203, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 
000225, 000226, 000227, 000228) flyttas till Uddevalla-Hönseberget-
Margretegärde. Väljare får gå till vallokal på Agnebergsskola/Högskolecentrum 
Bohuslän istället för Strömstadsvägen. 
 
Delar av centrala Uddevalla som tillhört distriktet Uddevalla centrum väst flyttas 
till Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg, vilket innebär att väljare får gå till vallokal 
på Östraboskolan istället för Strömstadsvägen. Det berör del av Norra 
Drottninggatan, Norrtullsgatan, Bartilsgatan och Lagerbergsgatan (NYK 000200, 
000201, 000202, 000204, 000205, 00206). 
 
Områden runt Sörvik och gamla varvet (NYK 002700 och 002710) flyttas till 
Bäve-Kurveröd. Delar av NYK 002710, med flest bostadshus, har alltid tillhört 
Bäve-Kurveröd.  
 
Förslag på nytt namn: Kampenhof-Strömstadsvägen. 
Förslag på vallokal: Dagcenter Ardmore 
Antal röstberättigade:1416 

3.27 Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården 14850107 

Områden runt delar av Göteborgsvägen, Timmermansgatan, Anders Knapes väg 
och Nordens väg (NYK 00510 och 00520) flyttas från Uddevalla-Walkesborg-
Bohusgården till Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Båda distrikten har haft 
vallokal på Sommarhemsskolan, väljarna påverkas inte av förändringen. 
 
En liten del av NYK 00640 (område runt Korpberget och Korpbergets 
naturreservat) har tillhört Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Hela 
nyckelkodsområdet flyttas till Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården. Inga väljare 
bör bli berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Walkesborg-Bohusgården 
Förslag på vallokal: Sommarhemssksolan 
Antal röstberättigade:1543 
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3.28 Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 14850104 

Områden runt delar av Göteborgsvägen, Timmermansgatan, Anders Knapes väg 
och Nordens väg (NYK 00510 och 00520) flyttas från Uddevalla-Walkesborg-
Bohusgården till Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Båda distrikten har haft 
vallokal på Sommarhemsskolan, väljarna påverkas inte av förändringen. 
 
Del av Sörkällegatan (NYK 000380) flyttas från Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet 
till Uddevalla-Håljuteberget, vilket innebär att väljare får gå till vallokal på 
Agnebergsskolan/Högskolecentrum Bohuslän istället för Sommarhemsskolan.  
 
Områden runt Hagarnevägen, Dykarevägen, Harrstigen, Timansvägen, 
Vadbacken, koloniområdet och Älvkullevägen (NYK 001400, 001440, 000381 
och 000382) flyttas från Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet till Tureborg-
Vadbacken. Väljarna får gå till vallokal på Agnebergsskolan/Högskolecentrum 
istället för Sommarhemsskolan.  
 
Den del av NYK 001430 (förskolan på Lilla Klippgatan). som har tillhört 
Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet flyttas till Tureborg-Vadbacken.  
 
En liten del av NYK 00640 (område runt Korpberget och Korpbergets 
naturreservat) har tillhört Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet. Hela 
nyckeolkodsområdet flyttas till Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården. Inga väljare 
bör bli berörda.  
 
Förslag på nytt namn: Kapelle 
Förslag på vallokal: Sommarhemsskolan 
Antal röstberättigade:1495 

3.29 Forshälla väst 14850501 och Resteröd-Forshälla öst 14850502 upphör 

Forshälla väst har länge varit ett stort distrikt och enligt befolkningsprognosen 
väntas en stor inflyttning i området. Även Resteröd-Forshälla öst var ett stort 
distrikt. Båda distrikten upphör och delas in i tre nya distrikt. 

3.30 Ammenäs-Sund-Bratteröd 

Områden runt Bratteröd, Hässleröd, Torkelsröd, Hova, Sund, Buslätt, Ammenäs 
och Stången (NYK 004160, 005370, 005380 och 005400) bildar Ammenäs-Sund-
Bratteröd.  
 
En liten del av NYK 004160 har tillhört Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och 
resterande del har tillhört Forshälla väst. Hela området flyttas till Ammenäs-Sund-
Bratteröd, vilket innebär att väljare i områdena Stora Bratteröd, Brattås Stom, 
Solhagen och Sammelshagen får gå till vallokal i Forshälla bygdegård istället för 
Äsperödsskolan.  
Förslag på namn: Ammenäs-Sund-Bratteröd  
Förslag på vallokal: Forshälla bygdegård 
Antal röstberättigade:1451 
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3.31 Dramsvik-Forshälla-Stenshult 

Områdena runt Dramsvik, Råssbyn (NYK 005350), Röd, Timmerås, Berg (NYK 
005360) samt områden runt Forshälla, Buddeberg, Ödsmål och Haljersröd (NYK 
005410) tillhörde förut Forshälla väst och flyttas till det nya distriktet Dramsvik-
Forshälla-Stenshult. För väljarna innebär det en vallokal på Forshälla skola istället 
för Forshälla bygdegård.  
 
NYK 004130 är ett stort nyckelkodsområde där norra delen av området har tillhört 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och den större södra delen har tillhört Resteröd-
Forshälla öst. Hela området flyttas till Dramsvik-Forshälla-Stenshult. 
Förändringen innebär att väljare i områdena Ugglehult, Råsseröd, Listaskogen, 
Fagerhult och Moarna får gå till vallokal i Forshällaskolan istället för 
Äsperödsskolan.  
 
Nyckelkodsområde 005430, områden runt Köperöd och Hogarna, var uppdelat 
mellan Forshälla väst och Resteröd-Forshälla öst. Området tillfaller nu Dramsvik-
Forshälla-Stenshult och berörda väljare får gå till vallokal på Forshällaskolan 
istället för Forshälla bygdegård.  
 
Förslag på namn: Dramsvik-Forshälla-Stenshult 
Förslag på vallokal: Forshälla skola 
Antal röstberättigade:1259 

3.32 Ulvesund-Resteröd-Vassbovik 

Områdena runt Häljeröd, Vägeryr (NYK 005422), Resteröd (NYK 005421), 
Strandskogen (NYK 005220), Restenäs (NYK 005210), Ulvesund (NYK 
005200), Jättesås, Vassbo, Ryra (NYK 005440) och Ranneberg (NYK 005330) 
tillhörde förut Resteröd-Forshälla öst. Dessa områden flyttas till det nya distriktet 
Ulvesund-Resteröd-Vassbovik, vilket innebär att väljare får rösta i en vallokal i 
centrala Ljungskile istället för som tidigare på Forshällsskolan.   
 
Området runt Strand och Bräcke (NYK 005340) har tidigare tillhört Forshälla 
väst. Nyckelkodsområdet flyttas till Ulvesund-Resteröd-Vassbovik, vilket innebär 
att väljare får rösta i en vallokal i centrala Ljungskile istället för Forshälla 
bygdegård.  
 
NYK 005140 har varit delat mellan Forshälla väst och Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ulvesund-Resteröd-Vassbovik. 
Det innebär att väljare från norra delen av området runt Höggeröd och Lunden får 
rösta i en vallokal i centrala Ljungskile istället för på Forshälla bygdegård. 
 
Förslag på nytt namn: Ulvesund-Resteröd-Vassbovik 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1363 
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3.33 Ljungskile-Berg-Simmersröd 14850301 

Området Nyborg (NYK 005001), delar av Vällebergsvägen (NYK 005002) och 
Skafteröd (NYK 005020) flyttas från Ljungskile-Berg-Simmersröd till 
Ljungskile-Hälle Skafteröd. Det innebär ingen skillnad för väljarna då båda 
distrikten har vallokal i centrala Ljungskile. 
 
NYK 005140 har varit delat mellan Forshälla väst och Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till det nya distriktet Ulvesund-
Resteröd-Vassbovik. Det innebär ingen skillnad för boende i den södra delen av 
nyckelkodsområdet som tidigare tillhörde Ljungskile-Berg-Simmersröd. Väljarna 
röstar fortfarande i centrala Ljungskile.  
 
Nyckelkodsområde 005130 är ett stort område som förut var uppdelat på tre 
distrikt; en liten del tillhörde Ljungskile-Hälle-Skafteröd, västra/södra delen 
tillhörde Lyckorna-Grinneröd och östra/norra delen tillhörde Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ljungskile-Berg-Simmersröd. 
Det innebär ingen större skillnad för väljarna då samtliga distrikt har vallokal i 
centrala Ljungskile.    
 
Förslag på nytt namn: Berg-Simmersröd 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1390 

3.34 Ljungskile-Hälle-Skafteröd 14850302 

Området Nyborg (NYK 005001), delar av Vällebergsvägen (NYK 005002) och 
Skälläckeröd (NYK 005020) flyttas från Ljungskile-Berg-Simmersröd till 
Ljungskile-Hälle Skafteröd. Det innebär ingen större skillnad för väljarna då båda 
distrikten har vallokal i centrala Ljungskile. 
 
Nyckelkodsområde 005130 är ett stort område som förut var uppdelat på de tre 
distrikten i Ljungskile. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ljungskile-Berg-
Simmersröd. Det innebär ingen skillnad för väljarna då samtliga distrikt har 
vallokal i centrala Ljungskile.    
 

Liten del av nyckelkodsområde 005120, runt Skafteröd har tidigare tillhört 
Ljungskile-Hälle-Skafteröd, medan den största delen av områden har tillhört 
Lyckorna-Grinneröd. Hela området flyttas till Lyckorna-Grinneröd, vilket inte 
innebär någon skillnad för väljarna då båda distrikten har vallokal i centrala 
Ljungskile. 
 
Förslag på nytt namn: Hälle-Skälläckeröd 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1224 

3.35 Lyckorna-Grinneröd 14850303 

Nyckelkodsområde 005130 är ett stort område som förut var uppdelat på de tre 
distrikten i Ljungskile. Hela nyckelkodsområdet flyttas till Ljungskile-Berg-
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Simmersröd. Det innebär ingen skillnad för väljarna då samtliga distrikt har 
vallokal i centrala Ljungskile.    
 

Liten del av nyckelkodsområde 005120, runt Skafteröd har tidigare tillhört 
Ljungskile-Hälle-Skafteröd, medan den största delen av områden har tillhört 
Lyckorna-Grinneröd. Hela området flyttas till Lyckorna-Grinneröd, vilket inte 
innebär någon skillnad för väljarna då båda distrikten har vallokal i centrala 
Ljungskile. 
 
Inget förslag på nytt namn. 
Förslag på vallokal: Ljungskilegården/Ljungskileskolan/Ljungskile folkhögskola 
Antal röstberättigade:1435 

3.36 Lane-Ryr 14851101 

NYK 003800 är delad mellan Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken och Lane-Ryr. En 
liten del av området har tillhört Lane-Ryr. Valkansliet föreslår att delningen 
kvarstår så det inte blir onödigt långa resor för berörda väljare.  
 

Två mindre delar av NYK 004100 har tillhört Lane-Ryr, resterande del har tillhört 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. Nyckelkodsområdet flyttas i sin helhet till 
Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken, för att inte dela på ett nyckelkodsområde. 
Berörda delar är Ringberget, Skogen och Korpås som får åka till en vallokal på 
Äsperödsskolan istället för Lanegården.  
 
Inget förslag på nytt namn. 
Förslag på vallokal: Lanegården 
Antal röstberättigade:1231 
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VALDISTRIKTSINDELNING I UDDEVALLA KOMMUN

Länsstyrelsens ftirordnande den24 november 1993 om valdistriktsindelning i
Uddevalla kommun kommer att träda i kraft den L januari 1994, beslut den 28
november 1997 att Ljungs ftirsamling skall vara indelad i tre valdistrikt
kommer attträda ikraft den L januari 1998, beslut om namnändring av htta
valdistrikt den27 november 2009, beslut om ändring av valdistriktsindelningen
8 oktober 2008, valnämndens beslut om namnändring av tjugo valdistrikt den
24 april2012, $ 4, valnämndens beslut om nämnändring av tjugoen valdistrikt
den 5 september 2013 $ 3, samt kommunfullmäktiges beslut om ändrad
valdistriktsindelning den 13 juni 2012 $ 138, den 9 oktober 2013 S 162 och g
1630 samt den 9 september 2017 $ 186.

Länsstyrelsen beslöt den29 november 1990 om Uddevalla kommuns indelning i val-
distrikt.

På ftirslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen enligt 4 kap 17 $ vallagen
(2005:837) - med ändring av ovan nämnda beslut - att Uddevalla kommun skall vara
indelad i 32 valdistrikt på följande sätt:

Uddevalla fiirsamling

Uddevalla-Äsperöd-Ängebacken. omfattande den del av förutvarande Uddevalla
stads område som är belägen öster om en linje utefter - från norr räknat -

församlingsgränsen, genomfartsleden åt öster till Bräckemotet, Västgötavägen,
västra gränsen för fastigheterna Kuröd 4:8, 4:72,4:13, 4:80, Bäveån medströms till
Äsperödsbron, östra gränsen ftir kv. Rödingen, västra gränsen för fastigheterna
Äsperöd 1:1 och 1:28, norra gråinsen ftir Bratteröds skifteslag samt vidare utefter
församlingsgränsen mot Forshälla.

Uddevalla-Stenbacken-Karlsberg. omfattande ett område begränsat av en linje utefter
genomfartsleden i norr, Västgötavägen i öster, Kämpegatan fram till korsningen med
Erik Dahlbergsgatan och Lagerbergsgatan, diirefter Lagerbergsgatan till Torggatan i
söder, en tänkt linje i Torggatans förlängning i nordlig riktning fram till jämvägen,
inneslutande fastigheten Folkskolan2 ochkv. Syskrinet, utefter järnvägen fram till
Fjällvägen samt utefter Fjällvägen från korsningen med jämvägen till
genomfartsleden i väster.

Uddevalla-Östberget-Tureborg. omfattande ett område begränsat av en linje utefter
Västgötavägen i norr, västra gränsen for fastighetema Kuröd 4:8, 4:I2, 4:13, 4:80,
Bäveån medströms till Äsperödsbron, östra gränsen för kv. Rödingen samt västra
gränsen for fastigheten Äsperöd I :1 i öster, södra gränsen flor fastigheten Tureborg
l:123, västra gränserna för kv. Rudan, Mörten och Ålen, Borgstigen åter Bäveån
medströms till järnvägsbron i söder samt järnvägen till Västgötavägen i väster.
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Uddevalla -Kapelle-Timanstorpet. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter järnvägen i väster och norr. Bäveån motströms till Tureborgsbron, Borgstigen,
Hagarnevägen, västra gränserna ftlr kv. Ålen, Mörten och Rudan, södra gränsen ftir
fastigheten Tureborg l:123 i öster samt västra gränsen for fastigheterna Äsperöd l:1
och 1:28, norra gränsen för Bratteröds skifteslag fram till jämvägen i söder.

Uddevalla-Håljuteberget. omfattande ett område begränsat av en linje utefter Bäveån,
Kungstorget, Kungsgatan, Lilla Torget - Västgötavägen till korsningen med
järnvägen i notr, jämvägen i öster och söder samt Packhusgatan, Parkgatan, Anders
Knapes väg och Södra Drottninggatan i väster.

Uddevalla söder. omfattande ett område begränsat av en linje utefter Bäveån i norr,
Södra Drottninggatan, Sörkälleplatsen, Kapellevägen, Anders Knapes väg i öster,
jämvägen i söder samt Matrosgatan och Göteborgsvägen i väster med ftirlängning ut
till Bäveån.

Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter farleden mot Lysekil, Bäveån i norr, Göteborgsvägen, Matrosvägen,
järnvägen i öster samt nona gränsen för Bratteröds skifteslag, församlingsgränsen
mot Forshälla i söder med dess förlängning ut till farleden.

Uddevalla centrum väst. omfattande ett område begränsat av en linje utefter för-
samlingsgränsen från lorutvarande stadsgränsen vid Kärra till Fjällvägen,
Fjällvägen -järnvägen i norr till en punkt vid nordvästra hörnet av kv Syskrinet, en
tänkt linje i Torggatans forlängning fram till Lagerbergsgatan uteslutande kv
Syskrinet och fastigheten Folkskolan2, Lagerbergsgatan - Trädgårdsgatan -
Kungstorget i öster, en linje utefter Bäveån samt farleden mot Lysekil till
ftirutvarande stadsgränsen i söder samt utefter ftirutvarande stadsgränsen i väster.

Uddevalla-Hönseberget-Margretegärde. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter Lagerbergsgatan - Kämpegatan i norr, Västgötavägen - Lilla Torget -
Kungsgatan i öster och söder samt Trädgårdsgatan - Lagerbersgatan i väster.

Bäve fiirsamling

Bäve-Unneröd-Ramneröd. omfattande ett område begränsat av en linje utefter södra
gränsen för fastigheten Unneröd2:4, östra gränsen for kv. Koster, Boxhultsvägen,
Fjällvägen i öster, kvarteren Gnejsen, Glimmem och Graniten i norr,
ftirsamlingsgränsen i söder samt Kurverödsleden i väster.

Bäve-Skogslyckan. omfattande ett område begriinsat av kvarteren Flatö och Öckerö i
norr, östra gränsen for kv. Koster i öster, södra gränsen för fastigheten Unneröd2:4 i
söder samt Kurverödsleden i väster.

Karlsruhe-Else omfattande ett område begränsat av en linje utefter
Boxhultsvägen från korsningen med Västanvindsvägen till korsningen med
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Fjällvägen, en linje tangerande västra, södra och östra sidorna på kv. Geten, en linje
tangerande södra sidan på kv. Fölet samt östra sidorna på kv. Fölet och Fålen till
Helenedalsvägen, Helenedalsvägen i norr, Blekevägen, Husebergsgatan,
Smörbräckevägen, gångbron över genomfartsleden i öster, församlingsgränsen i
söder samt Fjällvägen, Boxhultsvägen i väster till korsningen med
Västanvindsvägen.

Bäve-Hedegärde-Vännerbere. omfattande ett område begränsat av en linje utefter
församlingsgränsen i öster och söder, gångbron över genomfartsleden -

Smörbräckevägen -Husebergsgatan - Blekevägen till en punkt i sydvästra hörnet av
kv. Illern i väster, från denna punkt en linje tangerande södra sidan på kv. Illern samt
södra och östra sidoma på kv. Lodjuret till Helenedalsvägen åt norr fram till
ftirsamlingsgränsen.

äve-Bleket-Södra V omfattande ett område begränsat av en linje
som från Dalabergsleden ftiljer längs kv. Vindfiillets norra och västra sida samt
utmed Myråsvägen västerut, Fjällvägen söderut till korsningen med Boxhultsvägen,
en linje tangerande västra, södra och östra sidorna av kv. Geten, en linje tangerande
södra sidan av kv. Fölet samt östra sidorna av kv. Fölet och Fålen till
Helenedalsvägen, Helenedalsvägen Blekevägen till en punkt i sydvästra hörnet av
kv. Illern, därifrån i en linje tangerande södra sidan av kv. Illern samt södra och östra
sidorna av kv. Lodjuret till Helenedalsvägen åt norr fram till fastigheten Helenedal
1:4 och därifrån längs fastighetens södra sida till Dalabergsleden.

Bäve-Norra Dalabers. omfattande ett område begränsat av en linje utefter Fjällvägen,
Dalabergsleden till kv. Vindftillet, längs kv. Vindftillets norra och västra sida samt
utmed Myråsvägen till Fjällvägen.

Bäve-Norra Hovhult" omfattande ett område begränsat av en linje tangerande södra
sidorna av kv. Snurrebocken och Trubaduren i söder, Fjällvägen och länsväg702upp
till ftirsamlingsgränsen i öster, frirsamlingsgränsen i norr samt den ursprungliga
gränsen mellan Uddevalla stad och Bäve socken ner till Hovhultsvägen, västra
sidorna av kv. Slängpolskan, Galoppen, Hallingen, Ränningen och Snurrebocken i
väster.

Bäve-Fasseröd. omfattande ett område begränsat av församlingsgränsen i väster, in
mot traktgränsen österut i fastighetsgräns runt fastigheterna Kurveröd 1:2, i
fastighetsgränsen längs Kasen l:6 mot Västanvindsvägen och norrut längs Unneröd
2:4 tangerande norra sidorna av kv. Öckerö, Flatö, Graniten, Glimmern och Gnejsen
i söder, gränsen för fastigheten Unneröd27, Musikvägen fram till kv. Kvartetten
samt en linje tangerande västra sidorna av kv. Kvartetten, Snurrebocken, Ränningen,
Hallingen, Galoppen och Slängpolskan samt vidare utefter gränsen mellan Uddevalla
stad och Bäve socken i öster.

Bäve-Boxhult- Södra Hovhult. omfattande ett område begränsat i väster av en linje
utefter västra sidan av kv. Kvartetten, vidare utefter Musikvägen - Fasserödsvägen
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samt gränsen för fastigheten Unneröd 2:7 framtill Västanvindsvägen, därefter i söder
och öster av en linje utefter Västanvindsvägen - Boxhultsvägen - Fjällvägen fram till
södra sidan av kv. Trubaduren samt slutligen i norr av en linje tangerande kv.
Trubaduren och Snurrebocken.

Bäve-Helenedal, omfattande ett område begränsat i väster av en linje utefter länsväg
702 frän forsamlingsgränsen till Dalabergsleden, vidare i väster utefter Dala-
bergsleden och i dess förlängning i södra gränsen för fastigheten Helenedal 1:4 till
Helenedalsvägen åt norr fram till församlingsgränsen; gränsen i öster och norr följer i
övrigt församlingsgränsen fram till länsväg 702.

Bäve-Kurveröd" omfattande ett område begränsat av ftirsamlingsgränsen i väster,
traktgränsen i norr, fastighetsgräns runt fastigheterna Kurveröd I :2, Kaselyckan 1,

Kasen 1:6 och 1:5 i öster till församlingsgränsen i söder utmed väg E6 i riktning
västerut.

Forshälla och Resteröds ftirsamlingar

Forshälla västra valdistrikt. omfattande fastigheter med följande traktnamn:
Ammenäs, Forshälla-Berg, Bratteröd, Forshälla Bräcke, Forshälla Bua, Buddeberg,
Buslätt, Dramsvik, Forshälla, Kyrkebacka, Gam, Grohed, Haljersröd, Stora
Hasselön, Forshälla-Hede, Forshälla-Holmen, Hova, Häljeröd, Hässleröd,
Konungsberg, Koppungen, Kyrkebacka, Kåleholmen, Lerbo, Forshälla-Lissleröd,
Långehed, Råssbyn, Forshälla-Röd, Rösseby, Solberg, Solum, Forshälla-Strand, Lilla
Hasselön, Forshälla-Sund, Timmerås, Västerby, Äh, ÖdsmåI, Stertebo och Timbo.

Resteröd-Forshälla östra valdistrikt. omfattande resterande fastigheter i Forshälla
församling samt området omfattande Re steröds församl ing.

Ljungs och Grinneröds ftirsamlingar

Ljungskile-Berg-Simmersröds valdistrikt. omfattande ett område avgränsat av en
linje utefter ftjrsamlingsgränsen mot Forshälla i nordost, församlingsgränsen mot
Grinneröd i sydost, södra gränsen för skifteslagen Tjöstelseröd och Skälläckeröd i
sydväst med dess ftirlängning ut i Ljungskile samt ftirsamlingsgränsen mot Resteröd
i nordväst.

Ljungskile-Hälle-Skafteröds valdistrikt. omfattande fastigheter med följande
traktnamn: Kärrstegen, Ljungs-Gunneröd, Ljungs-Klev, del av Ljungs-Hälle,
begränsat i väster av motorvägen, söderut till traktgränsen mot Ljung, densamma till
jämvägen söderut, del av Skafteröd som begränsas i väster av järnvägen samt Tön.

Lyckorna-Grinneröds valdistrikt. omfattande återstoden av Ljungs församling samt
området omfattade Grinneröds lorsamling inklusive fastigheterna Ljungs-Lyckan
1:l,Nybyggetl:2,Nybygget 1:3, SödraFjället 2:2,}ödraFjället 2:3 ochÖrebacken
1:1.
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Bokenäs och Dragsmarks ftirsamlingar

Bokenäs-Dragsmarks valdistrikt. omfattande Bokenäs och Dragsmarks forsamlingar.

Herrestads fiirsamling

Henestad-Utby-Lanesunds valdistrikt. omfattande ett område begränsat av en linje
utefter församlingsgränsen mot Skredsvik i norr, riksväg 44 ochväg E6 och gränsen
mot Stans skifteslag i öster, ftirsamlingsgränsen mot Forshälla i Havstens fiord i
söder samt kommungränsen, församlingsgränsen mot Högås och Skredsvik i väster.

Herrestad-Kissleberg-Smedseröds valdistrikt. omfattande ett område begränsat av en
linje utefter kommungränsen i norr, församlingsgränsen mot Lane-Ryr och Bäve i
öster, väg E6 i söder samt församlingsgränsen mot Skredsvik i väster.

Källdal-Misteröd-S omfattande ett område begränsat
av en linje utefter riksväg 44 i norr, församlingsgränsen mot Bäve och Uddevalla i
öster, ftirsamlingsgränsen mot Forshälla i Byfiorden i söder samt gränsen mot Stans
skifteslag och väg E6 i väster.

Högås fiirsamling och del av Skredsviks ftirsamling

Höeås-Sundsandviks valdistrikt. omfattande fastigheter med följande traktnamn:
Skredsviks-Backa, Skredsviks-Berg, Skredsviks-Bua, Bäcken, Börsås, Gashogen,
Hällebäck, Kamperöd, Kärr, Ormestad, Skredsviks-Ryr, Skal, Stensbacka,
Skredsviks-Skogen, Skälebacken och Äskebacka.

Skredsviks fiirsamling, del av

Skredsvik-Hoestorys valdistrikt. omfattande fastigheter med ftiljande traktnamn:
Bergseröd, Björndalen, Myren, Cederslund, Gullmarsberg, Gunnarby, Skredsviks-
Gunneröd, Skredsviks-Hede, Häleby, Klingeröd, Knähammar, Kolsby, Nyborg, Rå-
landa, Skaveröd, Skredsviks prästgård, Studseröd, Skredsviks-Torp, Vägeröd,
Skredsviks-Anneröd, Berga, Björke, Björkeröd, Skredsviks-Bråten, Skredsviks-
Bräcke, Skredsviks-Dalen, Fränneröd, Fulltaga, Fället, Gråbeneliljan, Skredsviks-
Hogen, Hogstorp, Hästeryr, Kallsås, Kråkeröd, Kråkerödsäng, Lund, Mjöveröd,
Nedre Kåröd, Skoghem, Skätteröd, Svensland, Utäng, Skredsviks prästgård,
Östertåga, Övra Kåröd och Österöd.

Lane-Ryrs ftirsamling

Lane-Rvrs valdi strikt. omfattande Lane-Ryrs församl ing.
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Enligt länsstyrelsens beslut den l0 oktober 2017 skahela kommunen utgöra en
valkrets. Valkretsen ska benämnas Uddevalla (00). Från 1 januari 2018 ingår
samtliga valdistrikt i kommunen i valkrets Uddevalla.

Valkrets:
Uddevalla (00)

Valdistrikt:
Bokenäs-Dragsmark, Bäve-Unneröd-Ramneröd, Bäve-Bleket-Södra Dalaberg-
Vindftillet, Bäve-Boxhult-Södra Hovhult, Bäve-Fasseröd, Bäve-Hedegtirde-
Vännerberg, Bäve-Helenedal, Bäve-Karlsruhe-Elseberg, Bäve-Kurveröd, Bäve-
Norra Dalaberg, Bäve-Norra Hovhult, Bäve-Skogslyckan, Forshälla väst, Herrestad-
Kissleberg-Smedseröd, Herrestad-Källdal-Misteröd-Sunningen, Henestad-Utby-
Lanesund, Högås- Sundsandvik, Lane-Ryr, Ljungskile-B erg- Simmersröd, Lj ungskile-
Hälle-Skafteröd, Lyckorna-Grinneröd, Resteröd-Forshälla öst, Skredsvik-Hogstorp,
Uddevalla centrum väst, Uddevalla söder, Uddevalla-Håljuteberget, Uddevalla-
Hönseberget-Margretegärde, Uddevalla-Kapelle-Timanstorpet, Uddevalla-
Stenbacken-Karlsberg, Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården, Uddevalla-Äsperöd-
Ängebacken, Uddevalla-Ostberget-Tureborg.
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Annica Äberg
Systemftirvaltare
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Dnr VN 2021100004

Hondlöggore
Systemftirvaltare Annica Äberg
Tefefon 0522-69 60 48
annica. aberg@uddevalla. se

Redovisning ov delegolionsbeslut 2021 -04-29

Sommonfottning
I ftirteckning daterad 2021-04-29 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å
valnämndens vägnar under perioden 2019 -l | -04 - 202I -04-28.

Beslulsunderlog

Valkansliets tj änsteskrivelse 2021 -04-29 .

Förteckning över delegationsbeslut 2021 -04-29.

Förslog till beslut
Valnåimnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
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F ö rtec kn i n g öve r d e leg ati o ns bes I ut 2021 -04-29

Nummer Dokid Dotum Beskrivning

VN
2020100004

264177 2020-r0-29 Valnämndens ordförandes delegationsbeslut angående
valnämndens budget 202 1

VN
2020100001

264159 2020-04-20 Valnämndens ordfiirandes delegation avseende svar på
revisionsrapport Grundläggande granskning 20 1 9

VN
20t9100016

264ts3 2019-rt-04 Valnämndens ordftirandes delegationsbeslut angående
valnämndens budget 2020
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